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Z  A  P  I  S  N  I  K  

 

2. seje Sveta staršev OŠ Škofljica, ki je bila dne 10. 3. 2016 ob 18. uri v učilnici za 

gospodinjstvo na OŠ Škofljica, Klanec 5 

 

 

Prisotni člani sveta (32):  

1. A – g. Gregor Pelhan, 1. B – g. Mladen Stojanovič, 1. C – g. Bojan Čekrlič (namestnik), 1. 

M – g. Darjan Gašič, 1. in 2. Ž – g. Igor Strlekar (namestnik) 2. B – ga. Jasna Knez, 2. C – g. 

Mitja Cimerman Oliver, 2. L – ga. Polona Vilar, 3. A – ga. Katarina Jaklitsch Jakše 

(namestnica),  3. B – ga. Ina Kreft Toman, 3. L – Tanja Hudobivnik, 3. in 4. Ž – ga. Mateja 

Lindič Nacevski, 4. A – ga. Urška Trtnik, 4. C – g. Gregor Vidmar, 4. D – ga. Tanja Krevh, 5. 

A – ga. Tadeja Komac, 5. B – ga. Teja Godec Šteković, 5. C – ga. Jana Vidic, 6. A – ga. Alja 

Škibin (namestnica), 6. B – ga. Željka Toplek Luzar, 6. C – ga. Petra Zadravec, 6. D – ga. Lea 

Janežič, 7. A – g. Robert Gojković, 7. B – ga. Mateja Pfeifer, 7. C – g. Milan Knez, 7. D – g. 

Ernest Kličič, 8. A – g. Predrag Zebec, 8. B – ga. Tina Merčnik, 8. D – g. Damjan Sajovic, 9. 

A – g. Robert Verček, 9. B – ga. Alenka Perčič, 9. C – g. Robert Tusič.

 

Ostali prisotni (3):   

G. Roman Brunšek (ravnatelj OŠ Škofljica), ga. Marjeta Stanko (pomočnica ravnatelja), ga. 

Majda Golc (pomočnica ravnatelja). 

 

Opravičeno odsotni člani sveta (3): 

1. D – ga. Brigita Ciperle, 2. M – g. Bojan Adamovič Jug, 6. E – g. Konestabo Pergar Edvard, 

8. C – ga. Katarina Štrukelj. 

 

Odsotni člani sveta (7):  

1. L – g. Jernej Kopitar, 1. N – g. Matjaž Hočevar, 2. A – ga. Aleksandra Tratar, 3. C – g. 

Bojan Krovinović, 3. M – ga. Tina Živec (namestnica), 4. B – ga. Maja Tome (namestnica). 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda. 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje sveta staršev z dne 29. 9. 2015. 

3. Predstavitev gradnje nove šole na Lavrici. 

4. Predstavitev realizacije letnega programa v 1. ocenjevalnem obdobju (g. Roman 

Brunšek, ravnatelj). 

5. Obravnava in potrditev poročila upravnega odbora šolskega sklada (g. Roman 

Brunšek, člani upravnega odbora). 

6. Imenovanje nadomestnega člana/-ice v pritožbeno komisijo OŠ Škofljica. 

7. Pobude, predlogi in vprašanja 

 

G. predsednik Milan Knez je pozdravil prisotne in nadaljeval s prvo točko dnevnega reda. 

 

Ad 1) Obravnava in potrditev dnevnega reda 

 

Gospod Milan Knez je na pobudo članice upravnega odbora šolskega sklada gospe Tine 

Merčnik predlagal, da se 5. točka dnevnega reda prestavi na 3. točko dnevnega reda. Predlog 

je bil s strani članov sveta staršev OŠ Škofljica soglasno sprejet. 
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Sklep št. 1: Dnevni red 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2015/16 je bil s pripombo, da 

se 5. točka dnevnega reda uvrsti pred 3. točko, soglasno potrjen. 

 

Ad 2) Obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje sveta staršev z dne 29. 9. 2015. 

 

G. Milan Knez je povedal, da je bilo s strani staršev na zapisnik 1. redne seje sveta staršev 

nekaj pripomb, ki pa so že vključene v zapisnik. Izpostavil je sklep o ideji za zaključno 

prireditve konec šolskega leta 2015/16, vendar pa ni prejel nobenih informacij o dogajanju v 

povezavi s tem projektom. Predlagal je, da se o tem pogovorijo v nadaljevanju seje.  

 

G. ravnatelj je pozdravil prisotne in predstavil nekaj odgovorov na posamezne dele zapisnika 

s prejšnje seje sveta staršev: 

- Postavitev kolesarnice – projekt še ni realiziran, saj v tem trenutku  še ni povsem 

jasno, koliko sredstev bo zavod potreboval za nakup didaktičnega materiala, 

računalniške opreme in drugih sredstev za novo šolo na Lavrici; 

- uši – vodstvo šole je v sodelovanju s patronažno službo in razredniki speljalo že veliko 

različnih postopkov, da bi se preprečilo širjenje uši. V času zimskih počitnic so 

temeljito očistili vse prostore, oprali igrače, razkužili blazine … Ravnatelj je starše 

pozval k sodelovanju in k odgovornosti posameznikov.  

- »dalje zmorem sam« - označevalnih črt, od koder se učenci razredne stopnje sami 

odpravijo v igralnico ali posamezne učilnice, na šolskih hodnikih na OŠ Škofljica ali 

podružnicah še niso zarisali, vendar pa o tem razmišljajo, saj je otroke potrebno 

navajati na samostojnost. 

- »maček v žaklju« - predlog je bil podan knjižničarki. 

- zaključna prireditev – tema bo obravnavana tekom seje v okviru razprave pri 

šolskem skladu. 

- obrazec trajnik - obrazec je na spletni strani pod zavihkom »starši-obrazci in vloge-

splošno- Obrazec: soglasje za SEPA direktno obremenitev. Pripravili bodo tudi 

obrazec z vsemi podatki o šoli.  

- anketa o nasilju – izvedena je bila v začetku novembra pri RU. Opravljena je bila 

analiza po oddelkih, razredi triadah in celotni šoli. Anketa je osnova za pripravo 

preventivnih ukrepov in akcij, čeprav sami rezultati niso pokazali, da OŠ Škofljica ne 

bi bila varna šola, saj se večina učencev počuti dobro.  

- klima naprave – so bile očiščene in servisirane. 

- krožni promet na parkirišču pred večnamensko dvorano – Ravnatelj je pripravil 

obvestila, ki so bila objavljena na vratih, na spletni strani … starši pa se žal še vedno 

niso navadili na to možnost in prihaja do nepotrebnega obračanja in gneče, zato se bo 

ravnatelj pogovoril z župan, da se tam postavijo prometni znaki in talne oznake. 

 

G. Milan Knez je vprašal, če je na obravnavo in potrditev zapisnika 1. seje kakšna pripomba, 

vendar pripomb ni bilo, zato je bil zapisnik soglasno sprejet. 

 

Sklep št. 2: Člani sveta staršev OŠ Škofljica so soglasno potrdili 1. zapisnik sveta staršev 

z dne 29. 9. 2015. 

http://www.os-skofljica.si/wp-content/uploads/2015/08/soglasje_za_sepa_direktno_obremenitev.xls
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Ad 3) Obravnava in potrditev poročila upravnega odbora šolskega sklada 

 

Gospa Tina Merčnik, članica upravnega odbora šolskega sklada OŠ Škofljica, je pojasnila 

stanje šolskega sklada, ki se financira od donacij, prostovoljnih prispevkov in raznih akcij. Ob 

koncu koledarskega leta so se sredstva porabila. Na računu sklada v tem trenutku ni sredstev, 

saj je tok dogajanja takšen, da se največji prireditvi, kot sta sejem in koncert, izvedeta ob 

koncu leta. S tako nabranimi sredstvi se pokrivajo stroški, ki jih zalaga zavod, za nazaj. 

Donacij in dogodkov med letom je malo. Minulo leto se je v skladu nabrala ravno toliko 

denarnih sredstev, kolikor jih je šola preko leta porabila.  

Eden od sklepov na seji upravnega odbora šolskega sklada, ki so jo imeli v sredo, 9. 3. 2016,  

je bil, da se v naslednjem šolskem letu ne bodo več krili stroški prevoza v šoli v naravi ter na 

naravoslovna tabora. V dosedanjem obdobju so namreč iz sklada vsi učenci, ne glede na 

socialno stanje, nekaj prejeli. V bodoče pa se bo dajala zopet prednost samo pomoči učencem 

iz finančno šibkejših družin. Sprožiti je potrebno nove akcije. Koncert Pričarajmo otroške 

nasmehe, ki  je bil organiziran v prejšnjih letih, je verjetno v takšnem obsegu težko ponoviti, 

vendar bi ga mogoče ob pomoči vseh staršev lahko organizirali v manjšem obsegu in ga 

povezali z idejo o zaključni prireditvi ob zaključku šolskega leta, kot je bila že podana na eni 

od prejšnjih sej. To pomeni, da bi organizirali koncert z dodatnim dogajanjem v 

popoldanskem in večernem času, kjer bi lahko zbrali več prostovoljnih prispevkov. Še vedno 

pa bi ostale po želji zaključne prireditve po oddelkih ter tudi zaključna prireditev šole s 

podelitvijo priznanj. Ga. Merčnik je pozvala vse člane, če imajo kakšne veze, poznanstva, da 

pritegnejo kakšne »stand up« komike, da bi organizirali še kakšne manjše dogodke v avli šole 

... Upravni odbor šolskega sklada predlaga vodstvu šole, da se sredstva zbiralne akcije papirja 

namenijo v šolski sklad. Ker je verjetnost, da se bo tako nabralo manj sredstev, ker ne bo 

tekmovalnosti, je potrebno ob taki odločitvi motivirati učence, da se zavedo, da s tem 

pomagajo sebi in sošolcem. Prav tako upravni odbor šolskega sklada predlaga, da se vse 

starše povabi, da ob vsaki mesečni položnici donirajo v šolski sklad 1 €. Seveda je to 

prostovoljna donacija in se na položnici navede samo tistim staršem, ki pred tem tudi 

podpišejo, da s tem soglašajo. 

 

Sklep št. 3: Organizira naj se spomladanska akcija zbiranja papirja, pridobljena 

denarna sredstva pa naj gredo v šolski sklad. 

 

Gospod ravnatelj je pojasnil, da je prostovoljnih prispevkov in donacij za šolski sklad veliko 

in da se zbere takšna vsota sredstev, ki se na marsikateri šoli ne.  Zelo so hvaležni za to vsem 

donatorjem, vendar pa se bojijo za prihodnost sklada, saj ne morejo regresirati v obsegu, kot 

so to počeli do sedaj. Pri tem misli na prevoza na tabore in v šoli v naravi. Stanje ni več 

takšno, kot je bilo pred leti. Ko je šola zbrala denar od koncerta, so vsa ta sredstva pokrila 

stroške za nazaj in tako je v skladu ostajalo vedno manj sredstev, ki bi se lahko prenašala v 

naslednje koledarsko leto. Dobro bi bilo aktivirati akcije tudi v sredini šolskega leta. Do 

srečanja odbora za zaključno prireditev, s katero bi se izvedle akcije za šolski sklad, ni prišlo, 

zato g. ravnatelj predlaga, da pripravi šola zaključno prireditev s programom, kot je bilo v 

navadi prejšnja leta. Prav tako lahko vsak oddelek po želji pripravi zaključno srečanje. Ob 

tem pa se organizira koncert, ki se dopolni s predlogi, kot jih je že pripravil g. Cimerman. 

Predlagal je, da se izvoli od pet do šest članov, ki bodo prireditev koordinirali v sodelovanju z 

vodstvom šole. V šolski avli se lahko kadarkoli pripravi prireditev v manjšem obsegu, zato je 

pozval vse starše, da podajo kakšne predloge. Glede donacije 1 € v šolski sklad pa je pojasnil, 

da bi se ta postavka pojavila zelo jasno specificirana samo na položnicah staršev, ki bi se s 

tem predhodno strinjali in podpisali obrazec. Tisti, ki soglasja ne bi podpisali, te postavke ne 
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bi imeli na položnici. V primeru, da bi se izkazalo, da nekdo te postavke v nadaljevanju ne 

more ali noče plačevati, se preprosto ukine, da se ne povečujejo terjatve šoli. G. ravnatelj je še 

poudaril, da je bilo v skladu še vedno veliko sredstev, ki so se porabila za regresiranje v 

približno enakem obsegu kot prej, vendar je bilo to koledarsko leto manj vlog, prav tako so 

generacije učencev, ki se jim je sofinanciral prevoz v šoli v naravi in naravoslovna tabora, 

manjše, prav tako pa se v tem šolskem letu v skladu s sklepom upravnega odbora šolskega 

sklada ne regresirajo prevozi na tabore za nadarjene.   

 

Predstavnico 3. L razreda je zanimalo, če tabora v 3. razredih ni. G. ravnatelj je odgovoril, da 

tabora v 3. razredu v času njegovega mandata ni bilo, saj se za učence organizira plavalni 

tečaj. 

Predstavnica 6. B razreda je podala dve ideji. Prva  je bila ta, da bi se organizirali in izvedli 

postopek za ustanovitev fundacije, da bi lahko starši donirali 5 % od dohodnine za šolski 

sklad. Čeprav ve, da je ustanovitev fundacije zapletena, pa vseeno apelira, da se pristopi k 

izvedbi. Druga ideja pa je bila, da bi se na Škofljici skupaj s šolo organiziral dogodek (lahko 

tudi v času počitnic), ki bi lahko bil kot nekakšen tradicionalni dogodek, lahko povezan s 

tradicijo lokalnega okolja ali pa kot športni dogodek, kjer bi se zbirala simbolična prijavnina, 

ki bi šla potem v šolski sklad. 

Predstavnica 8. B je pojasnila, da ve, kako potekajo postopki za ustanovitev fundacije in da so 

ti postopki dolgi, z veliko birokracije in bi bil finančni učinek viden šele čez kakšni dve leti. 

Seveda pa se ji zdi predlog povsem smiseln. Ustanovitelj fundacije ne more biti šola, pač pa 

starši, upravni odbor fundacije in prostovoljci. 

Predstavnica 5. C oddelka je predlagala, da bi bilo mogoče za donacijo več opcij: 1 €, 3 € ali 

pa 5 €. 

Predstavnica 6. B je pozvala, da je potrebno animirati starše k donaciji in opozorila na 

roditeljski sestanek, ki se bliža, kjer se obvesti starše o akciji, potem kasneje pa sem jim pošlje 

še elektronsko sporočilo. Dodala je še, da je enostavnejša opcija zbiranja 1 €, saj bi bil tako 

odziv verjetno boljši. 

Predstavnik 7. A je povedal primer osnovne šole iz Ljubljane, kjer so to akcijo že imeli in so 

staršem poslali obrazec na listu papirja z opisom namena šolskega sklada in kam gre denar. 

Ob tem je bilo priloženo soglasje. Ker so to prinesli otroci, je marsikdo podpisal. Poleg tega 

so dodali še obrazec za trajnik. 

Predstavnica 6. C je opozorila na slabo prisotnost staršev na roditeljskih sestankih in je tudi 

sama menila, da bi bil odziv boljši, če bi obrazce domov odnesli otroci.  

 

G. ravnatelj se je strinjal, da vodstvo šole skupaj z upravnim odborom pripravi pojasnilo, cilje 

in potem sam predlog. K temu dodajo še obrazec za soglasje. Še enkrat je poudaril, da mora 

biti jasno, da je to prostovoljni prispevek. 

 

Predstavnik 1. in 2. Ž je predlagal, da bi šola zbirala sredstva tudi s pomočjo SMS sporočil. 

Donacija 1 ali 5 €. 

 

Predstavnik 9. a pa je bil kljub temu mnenja, da se v državi vse preveč zbira prostovoljnih 

prispevkov, raznih oblik pomoči itd. V končni fazi vsi državljani velik del svojih prispevkov 

namenjamo tudi za šolstvo. Čeprav so se s tem strinjali tudi nekateri drugi člani sveta staršev, 

pa je nekako prevladalo mnenje, da je to žal pogosto edina možnost, da se res konkretno 

pomaga učencem iz socialno šibkih družin. 

  



     Osnovna šola Škofljica   

 

Šolsko leto 2015/16                                                                                                                                              5 

G. Knez je predlagal, da upravni odbor skupaj z ravnateljem sestavi predstavitev na 

roditeljskem sestanku, kjer apelirajo na starše. 

 

G. ravnatelj je obljubil, da bo kratko pojasnilo poslal vsem učiteljem predmetne stopnje, ki 

imajo v torek roditeljske sestanke.  

 

G. predsednik je dal predlog, da se starše pozove k prostovoljni donaciji 1 € ob vsaki 

položnici mesečno v šolski sklad.  

Sklep št. 4: Člani sveta staršev OŠ Škofljica so soglasno podprli predlog, da se starše 

pozove k prostovoljni donaciji 1 €/mesec pri vsaki mesečni položnici za prehrano oz. 

dejavnosti. 

 

Sklep št. 5: Člani sveta staršev OŠ Škofljica so soglasno podprli imenovanje članov 

odbora za pripravo koncerta ob koncu šolskega leta z dodatnim programom.  Člani  so 

g. Milan Knez, g. Mitja Cimerman Oliver, ga. Jasna Knez, ga. Tanja Hudobivnik, g. 

Mladen Stojanovič in ga. Tina Merčnik. Dogodek se pripravi v sodelovanju z vodstvom 

šole, ob tem pa se seveda računa tudi na vse člane upravnega odbora šolskega sklada.  

 

G. Knez je še poudaril, da se ne sme pozabiti na fundacijo in da je veliko šol, ki so fundacijo 

že ustanovili, zato predlaga, da se preveri tudi ta možnost.  

 

V nadaljevanju je predsednik sveta staršev predlagal, da svet staršev potrdi poročilo 

upravnega odbora šolskega sklada za leto 2015.  

 

Sklep št. 6: Člani sveta staršev OŠ Škofljica so soglasno potrdili poročilo upravnega 

odbora šolskega sklada OŠ Škofljica. 

 

Ad 4) Predstavitev gradnje nove šole na Lavrici 

 

Gospod ravnatelj je članom slikovno prikazal napredek gradnje nove šole na Lavrici. Dejal je, 

da naj bi s 1. 9. 2016 šola že začela izvajati pouk v novih prostorih. Do takrat bo zgrajena 1. 

faza šole, ki obsega 12 učilnic, kabinete, knjižnico, igralnico, kuhinjo in jedilnico ter ostale 

pripadajoče prostore. V prvi fazi se bo izvajal pouk samo za učence od 1. do 5. razreda. Prav 

tako je še posebej izpostavil potrebo po zagotovitvi možnosti izvajanja pouka športa na 

Lavrici že v prvi fazi (t. i. »balon« in športno igrišče).   

 

Predstavnika 1. M  je zanimalo, če je mišljeno, da bo nova šola na Lavrici devetletka. G. 

ravnatelj je odgovoril, da je predvideno nadaljevanje gradnje tudi 2. in 3. faze, a nima 

podatkov o časovnih terminih. Predstavnik je še predlagal, da se zgradi navadna ravna streha 

in ne zelena streha, če je tako predvideno, saj je zelena streha mnogo dražja in bi se tako 

pridobilo dodatna sredstva za opremo. G. ravnatelj je dejal, da ko je enkrat izbran izvajalec, se 

stvari iz razpisa težko spreminja. Drugače pa meni, da je zelena streha na sliki samo 

simbolična in da  v resnici streha ne bo takšna, ampak je mišljena navadna ravna streha z 

manjšim nagibom. 

Predstavnica 2. L je vprašala, kaj je misli g. župan z vandalizmom na novi šoli. G. ravnatelj je 

razložil, da so bile v govoru g. župana mišljene poškodovane mobilne enote na Lavrici 

(razbita stekla na oknih, poškodovana streha GS) ter poslikave z grafiti v notranjosti na stenah 

nove šole na Lavrici. 
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G. ravnatelj je dodal, da je nadzor nad gradnjo nove šole zelo dober, da se g. župan izredno 

trudi, da bi bila šola kakovostno zgrajena, da je redno na objektu, kjer priganja in kontrolira in 

je pri tem zelo dosleden.  

Predstavnik 1. B je predlagal, da se spodbudi podjetja v Občini Škofljica, da bi bili sponzorji 

ureditve posameznih učilnic ali osebni sponzorji opreme za šolo.  

Predstavnica 3. B je temu predlogu odločno nasprotovala, saj je mnenja, da je šola vendar 

vzgojno-izobraževalni zavod in ne mesto reklamiranja. Ne predstavlja si, da bo šola 

opremljena z logotipi posameznih podjetij … 

G. ravnatelj je dodal, da predlog lahko prenese g. županu kot ustanovitelju, da pa je sam 

predlog razumel predvsem v smislu donacije, pri čemer se lahko donatorje izpostavi na nekem 

mestu v avli ali hodniku, kot je podobne primere že videl na šolah, nikakor pa se pri tem ne 

more donatorje povezovati  s posameznimi poimenovanji učilnic ali česa podobnega. 

 

Ad 5) Predstavitev realizacije letnega programa v 1. ocenjevalnem obdobju 

 

Ravnatelj g. Roman Brunšek je članom sveta staršev predstavil realizacijo letnega programa v 

1. ocenjevalnem obdobju. Pri tem je izpostavil realizacijo po razredih, težave pri 

nadomeščanjih in odsotnostih učiteljev, izvedena tekmovanja do 31. 1. 2016 ter posamezne 

dejavnosti ob pouku. Dlje se je zadržal pri predstavitvi vzgojne problematike, kjer je opozoril, 

da se učitelji, šolska svetovalna služba in tudi sam kot ravnatelj veliko ukvarjajo s 

preprečevanjem odklonilnega vzgojnega obnašanja, da sproti rešujejo vzgojne težave v skladu 

z zakonskimi možnostmi in da pri tem sodelujejo tudi s posameznimi zunanjimi institucijami. 

Žal posameznih (na srečo zelo redkih) nepričakovanih nasilnih dejanj ne morejo tako 

sankcionirati, kot si to mogoče predstavljajo starši ali tudi učenci, vendar je zagotovil, da so 

gotovo še vedno zelo varna šola in da ne nameravajo popuščati pri zahtevah po spoštovanju 

šolskih pravil in splošnih dogovorjenih norm obnašanja.   

 

Predstavnico 6. B razreda je zanimalo, kaj lahko npr. recimo v poznanem primeru hudega 

nasilja učenca nad učenko v avli šole, naredijo predstavniki sveta kot starši, da se bo lahko v 

takšnem primeru učenca strožje kaznovalo kot samo z opominom.  G. ravnatelj je povedal, da 

šola ukrepa v skladu s pravilniki in da tudi v takšnem primeru ne morejo učenca samovoljno 

izključiti, še posebej, če učenec v celem letu ni naredil nobenega prekrška. Ob samem 

opominu se pripravi individualiziran vzgojni načrt, kjer se opredelijo naloge, ki naj bi vzgojno 

vplivale na učenca. Seveda pa potrebno vedno tudi preventivno ukrepanje najprej staršev. Kot 

starši pa bi morali vsi usmerjati otroke v spoštovanje določenih pravil obnašanja, jim 

postavljati meje in jim obenem tudi nakazati posledice, če postaja vedenje nesprejemljivo. Ob 

posameznih primerih vzgojnega ukrepanja znotraj šole pa obstajajo še možnosti ukrepanja 

izven šole.  

Predstavnico 5. A je zanimalo, če lahko šola izvede začasno izključitev učenca za nekaj dni. 

G. ravnatelj je odgovoril, da se po njegovem vedenju tega ne more narediti in da kot ravnatelj 

te pristojnosti nima. Lahko pa se učencu zaradi zagotavljanja varnosti prepove udeležba na 

dejavnosti ob pouku izven šole in se mu v šoli pripravi določen program, ki je povezan z 

vsebino npr. ekskurzije, ki se je isti dan udeležijo ostali učenci.  

Predstavnica 6. B razreda je predlagala, da združenje ravnateljev določi področja, kjer bi 

želeli spremembe pravilnika o vzgojnih ukrepih in da se pri tem učiteljem in ravnateljem 

omogoči več pooblastil odločnega ukrepanja.  

G. Knez je odgovoril, da so imeli pred leti konferenco na to temo, vendar so naleteli na 

zakonske ovire in zelo počasen postopek, ki ga ovira tudi menjava ministrov za šolstvo, 

izobraževanje in šport. 
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Predstavnica 2. B razreda je vprašala, če je šola kaj razmišljala o varnostniku na šoli. G. 

ravnatelj je odgovoril, da ne in da imajo tudi varnostniki omejene pristojnosti. Na šoli v avli, 

garderobi in na postaji dežurajo učitelji, ki res ne morejo biti na vseh delih šole naenkrat. Po 

njegovem je potrebno več in še bolj premišljeno delati na preventivi, saj sam nadzor nikoli ne 

bo mogel preprečiti vseh odklonilnih ravnanj.  

 

G. Knez je točko dnevnega reda zaključil še s pobudo, da se prevetri vzgojni načrt šole in da 

je mogoče najboljše, da se začne to čim prej. G. ravnatelj se je s tem strinjal in dodal, da je 

bila tudi izvedena anketa ena izmed osnov za nadaljnjo pripravo. Še enkrat pa je opozoril, da 

je na šoli glede na število učencev in prostorsko utesnjenost gledano odstotkovno vseeno še 

vedno sorazmerno malo večjih vzgojnih težav in da si vsi prizadevajo, da bi se učenci lahko 

počutili varno.    

 

Ad 6) Imenovanje nadomestnega člana/-ice v pritožbeno komisijo OŠ Škofljica 

 

G. ravnatelj je razložil, da pritožbeno komisijo sestavlja 10 članov (trije predstavniki staršev, 

zunanja člana z drugih osnovnih šol, pedagogi). Ker je eni od članic iz sveta staršev potekel 

status, saj nima več otroka na šoli,  je potrebno izvoliti nadomestnega člana/članico. 

Predstavil je še naloge pritožbene komisije in dodal, da se je pritožbena komisija v petih letih 

sestala le trikrat.  

G. Knez je za nadomestno članico predlagal gospo Suzano F. Uršič, predstavnico 7. D 

oddelka. Gospa članstvo v komisiji sprejema. Predlog je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep št. 7: Člani sveta staršev OŠ Škofljica so za nadomestno članico v pritožbeno 

komisijo izglasovali gospo Suzano F. Uršič, predstavnico 7. D oddelka. 

 

Ad 7) Pobude, predlogi in vprašanja 

 

V zadnji točki dnevnega reda je g. ravnatelj predlagal elektronsko pošiljanje mesečnih 

položnic za prehrano in dejavnosti tistim staršem, ki bi se s tem strinjali in podpisali soglasje,  

saj bi bili stroški veliko manjši kot sedaj. Predlog je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep št. 8: Mesečne položnice za prehrano in dejavnosti otrok bi se staršem, ki bi se s 

tem strinjali, pošiljali v elektronski obliki. 

 

G. ravnatelj je še objavil trenutne podatke o številu vpisanih otrok v matični šoli OŠ Škofljica 

in obeh podružnicah, PŠ Lavrica in PŠ Želimlje. 

 

Predstavnico 5. B je zanimalo, če bi lahko bili v 6. razredih v novem šolskem letu 2016/17 

tudi 4 oddelki. G. ravnatelj je dejal, da obstaja ta možnost, vendar bo še veliko odvisno od 

navodil MIZŠ za novo šolsko leto. 

Predstavnika 7. A je zanimalo, kdaj se oddelki premešajo, če se.  G. ravnatelj je odgovoril, da 

je to odvisno od števila učencev in normativov in da je bilo žal mešanja učencev v prejšnjih 

letih veliko in pogosto v posameznih razredih, kar gotovo ni dobro. Drugače pa je mnenja, da 

je dobro, da se učenci v oddelkih posameznega razreda vsaj enkrat v obdobju šolanja 

premešajo. Učenci so s tem seznanjeni v juniju pred koncem šolskega leta, seznami učencev 

po oddelkih pa so objavljeni v zadnjem tednu v avgustu. 

 

Predstavnica 5. c je vprašala, če se bodo učenci petih razredov v vsakem primeru premešali. 
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G. ravnatelj je odgovoril, da gotovo obstaja zelo velika verjetnost. Vendar pa bo z 

obveščanjem počakal do takrat, ko bo tudi bolj jasno, ali bo mogoče oblikovati štiri številčno 

manjše oddelke.  

Ravnatelj je v nadaljevanju prestavil odprta vprašanja za naslednje šolsko leto: 

- število oddelkov, kjer je število otrok po normativu na meji ali celo presega osnovni 

normativ; 

- vprašanje dveh ali treh oddelkov 2. razreda na PŠ Lavrica; v tem trenutku so trije in bi 

bilo najbolje, da bi tako tudi ostalo; 

- vprašanje oddelkov na matični šoli, saj se število otrok se povečuje; 

- obravnava vlog za obiskovanje podružnične šole na Lavrici namesto matične šole in 

vlog za možnost obiskovanja matične šole na Škofljici namesto podružnične šole v 

Želimljem … 

 

Predstavnico 2. B je zanimalo, če je šola dolžna sprejeti vse otroke, ki se vpišejo. G. ravnatelj 

je odgovoril, da mora šola poskrbeti za vpis vseh tistih otrok, ki imajo začasno ali stalno 

bivališče v posameznem šolskem okolišu.   

 

Posebej je g. ravnatelj opozoril na problematiko Podružnične šole Želimlje. Ker je bilo nanj 

naslovljenih šest prošenj za obiskovanje pouka na Škofljici, bi v primeru odobritve vseh, o 

čemer pa se v šoli še niso odločali, to pomenilo, da bosta v Želimljem verjetno samo dva 

učenca, saj so še trije predlogi za odložitev šolanja. Tako bi bili v kombiniranem oddelku 1. in 

2. razreda samo štirje učenci, kar pa ni v skladu z normativi, zato bi bilo verjetno potrebno 

oblikovati trojno kombinacijo, kar je pa po njegovem mnenju slabo. Sam se bo sestal s starši 

vseh že vpisanih in potencialno vpisanih staršev ter jim ponudil tudi možnost podaljšanja 

podaljšanega bivanja. Če bi to vplivalo na njihove odločitve, bi si potem na vse načine 

prizadeval, da bi zagotovil dodatna sredstva, pa čeprav ve, da bo to zelo težko. Drugače pa bo 

zelo težko zagovarjal racionalno izvedbo pouka v Želimljem za 1. in 2. razred. Nikakor pa ni 

v njegovem interesu zapiranje šole ali ukinjanje posameznih oddelkov, saj je bila šola 

obnovljena, je  vzdrževana, ima celo novo toplotno ogrevanje, obenem pa še vedno obstaja 

prostorska stiska na matični šoli. Prav tako pa ima šolo zanj poseben pomen zaradi Finžgarja 

in začetkov šolstva v občini.  

 

Predstavnica 3. in 4. Ž je vprašala, če se predvideva, da bo v Želimljem ponovno poučevala 

učiteljica Tina Zelenko po vrnitvi s porodniškega dopusta. 

 

G. ravnatelj je odgovoril, da je tako razmišljal pri načrtovanju za naslednje šolsko leto, saj 

učiteljica v 1. in 2. razredu sedaj nadomešča ravno go. Zelenko.  

 

Za zaključek je g. ravnatelj še dodal, da bo potrebno dobro razmisliti o vseh variantah za 

naslednje šolsko leto tako pri oblikovanju oddelkov kot tudi smiselni razporeditvi učencev. 

Na 3. seji sveta staršev bo poskušal že konkretneje predstaviti predloge rešitev. Z županom 

bosta preučila variante, strmi pa k temu, da se smiselno in enakomerno zapolni vse tri šole, da 

bi imeli vsi učenci in učitelji boljše pogoje za delo.  

 

Svet staršev je zaključil, da bo imel ravnatelj očitno zelo pestro poletje in da ga čaka zopet 

preigravanje različnih variant, ko so predstavniki slišali, da je predvideno število otrok z dne 

1. 9. 2016 verjetno 1.105 vpisanih. 

 

Predstavnika 8. D je zanimalo, kakšen je smisel, da je učiteljica ustno ocenjevala učence že 

prvi dan po počitnicah. G. ravnatelj je dejal, da tega kot pedagog ni počel in da v tem ne vidi 
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smisla, vendar pa ima vsak učitelj avtonomno pravico v takšnih primerih ravnati po svoje. 

Sam je mnenja, da se lahko ocene pridobijo tudi v drugih dneh, da so počitnice namenjene 

počitku, druženju, preživljanju časa z družino in podobno. Drugače je, če je ocenjevanje 

napovedano in učenci celo vedo, kdo bo vprašan. V nasprotnem primeru pa je navadno tako, 

da se posebej dobro pripravijo učenci, ki to počno ves čas pouka, tisti, ki bi jim to tudi v času 

počitnic koristilo, da bi zapolnili morebitne vrzeli,  saj imajo drugače težave s pripravo ali so 

manj uspešni, pa se tudi s takšno napovedjo ocenjevanja ne obremenjujejo preveč. Sam bo 

pedagogom priporočil, da se takšnim dnem z ocenjevanjem izognejo, če se le da.  

 

G. Knez je 2. sejo sveta staršev OŠ Škofljica za šolsko leto 2015/16 zaključil ob 21. uri. 

 

 

 


